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Ribeirão das Neves Investimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 17.131.758/0001-61

Balanço Patrimonial Demonstrações do Resultado 

1. Contexto Operacional – A Companhia foi constituída em 10/10/2012 
sob a denominação de LK6 Empreendimentos e Participações Ltda. Em 
19/09/2014, teve sua denominação alterada para Real Estate XVIII Investi-
mentos Imobiliários e Participações S.A. e, em 30/04/2015, sua denomina-
ção foi alterada para Ribeirão das Neves Investimentos Imobiliários e Partici-
pações S.A. A Companhia tem como objeto social a participação em outras 
sociedades, a realização de investimentos no setor imobiliário e a admi-
nistração de bens próprios. O fundo Pátria Real Estate III Multiestratégia 
– Fundo de Investimento em Participações é o seu maior acionista, detendo 
99,99% das ações. A Companhia é proprietária de um imóvel, na cidade de 
Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais. Durante o exercício de 2019, a 
Ribeirão das Neves Investimentos Imobiliários e Participações S.A. concen-
trou seus esforços na manutenção do imóvel de sua propriedade e na admi-
nistração de suas locações, conforme descrito na nota explicativa nº 6. Em 
31/12/2019, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo em 
R$4.535 (R$624 em 2018), representado substancialmente pelo impacto do 
pagamento da aquisição do imóvel junto a RE XVI (vide nota explicativa nº 
10), porém, apresenta geração de caixa suficientes para a manutenção das 
suas operações. 2. Base de Preparação e Apresentação das Demons-
trações Financeiras – As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem a legislação societária e os pronunciamentos 
técnicos, as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC. A Administração declara que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. A autorização para a emissão 
destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Companhia em 
06/05/2020. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação das demons-
trações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação das práticas contábeis da Companhia 
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. As esti-
mativas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 
são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a seleção da vida útil das propriedades para inves-
timento e de sua recuperabilidade nas operações, a avaliação dos ativos 
financeiros pelo valor justo, a análise do risco de crédito para determinação 
da provisão de créditos de liquidação duvidosa e o valor justo das proprie-
dades de investimento, assim como a análise dos demais riscos para deter-
minação de outras provisões, inclusive para riscos. Os valores justos são 
baseados nos valores de mercado e no valor estimado pelo qual uma pro-
priedade poderia ser trocada na data da avaliação entre partes conhecedo-
ras e interessadas em uma transação sob condições normais de mercado. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstra-
ções financeiras devido ao tratamento inerente ao processo de estimativa. 
A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – As práticas contábeis 
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
a) Apuração do resultado do exercício: A receita é calculada pelo valor 
justo da compensação recebida ou a receber por arrendamento operacional 
e venda de imóveis. A receita é reconhecida quando a Companhia e suas 
controladas transferem o controle dos bens ao cliente. As despesas são 
apresentadas seguindo o regime da competência. b) Caixa e equivalente 
de caixa: Disponibilidades (que compreendem o caixa e as contas corren-
tes de bancos), aplicações de curto prazo (igual ou inferior a 90 dias), com 
alta liquidez e com risco de mudança de valor insignificante. c) Proprie-
dade para investimento: São propriedades mantidas para obter renda 
com aluguéis. As propriedades para investimento são mensuradas ao custo, 
incluindo custos da transação, deduzido da depreciação calculada pelo 
método linear de acordo com a expectativa de vida útil das propriedades. 
O valor justo da propriedade para investimento é divulgado, conforme nota 
explicativa nº 6. Uma propriedade para investimento é baixada após a alie-
nação ou quando esta é permanentemente retirada de uso e não há benefí-
cios econômicos futuros resultantes da alienação. Qualquer ganho ou perda 
resultante da baixa do imóvel (calculado como a diferença entre as receitas 
líquidas da alienação e o valor contábil do ativo) é reconhecido no resultado 
do período em que o imóvel é baixado. Anualmente, a Companhia revisa a 
vida útil e o valor residual das suas propriedades para investimento. d) Ati-
vos circulante e não circulante: São registrados pelos seus valores de 
aquisição e, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus 
valores prováveis de realização. A provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa, quando necessária, é constituída no montante considerado suficiente 
pela Administração para cobrir as perdas prováveis na realização dos crédi-
tos. e) Instrumentos financeiros: A Companhia classifica seus ativos finan-
ceiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio 
do resultado; e (ii) custo amortizado. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração deter-
mina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
• Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; • São 
ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas 
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração 
do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, 
a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra 
operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do 
resultado afetada pela referida operação. • A Companhia avalia, na data do 
balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável 
(“impairment”). Se houver alguma evidência, a perda mensurada como a 
diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro é 
reconhecida na demonstração do resultado. • Custo amortizado; • Incluem-
-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos 
com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. 
São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de venci-
mento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados 
como ativos não circulantes). • Avaliação do valor recuperável de ativos. A 
Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar “impairment” ou perda de 
seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, é constitu-
ída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. f) Passivos circulante e não circulantes: São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até as datas 
dos balanços. No estudo elaborado pela Administração, não foram identifi-
cados efeitos relevantes a serem registrados referentes a ajuste a valor pre-
sente. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Com-
panhia possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. São acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 

envolvido. g) Imposto de renda e contribuição social: Para o exercício de 
2019 o imposto de renda e a contribuição social, são calculados pelo lucro 
real com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente a R$240 para imposto de renda e de 9% sobre 
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e consideram 
a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real. Em 2018 o regime de tributação foi com base 
no lucro presumido, sendo aplicado em cada trimestre, para determinação 
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro líquido, aplica-se sobre a receita bruta auferida o coeficiente fixado 
pela legislação vigente de 32% aplicável a receitas de aluguel. O imposto 
de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 ao ano. A contribuição 
social é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. h) 
Normas vigentes a partir de 01/01/2019 (IFRS/CPCs) CPC 06 (R2)/IFRS 16 
– “Operações de Arrendamento Mercantil”. A norma aborda a eliminação da 
contabilização de arrendamento operacional para o arrendatário, apresen-
tando um único modelo de arrendamento que consiste em: (i) Reconhecer 
os arrendamentos com prazo maior que 12 meses e de valores substanciais; 
(ii) Reconhecer inicialmente o arrendamento no ativo e passivo a valor pre-
sente; e (iii) Reconhecer a depreciação e os juros do arrendamento sepa-
radamente no resultado. A Administração da Companhia conclui que não 
houve impactos nas demonstrações financeiras da Companhia.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2019 2018
Banco Itaú S.A. – conta corrente 19 93
Banco Itaú S.A. – aplicação financeira 47 626
Total 66 719
As aplicações com rendimentos de 90% do Certificado Interbancário – CDI, 
com liquidez imediata e que estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor.
5. Contas a Receber – São representados por: 2019 2018
Contas a receber aluguéis 5.139 5.719
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.168) (1.656)

971 4.063
Os contratos vigentes de arrendamentos mercantis são atualizados anual-
mente pela variação da inflação, sendo que não existem cláusulas de recebi-
mentos contingentes, pois as cláusulas não foram pactuadas considerando 
variáveis de vendas, índices futuros ou correlatos. Durante os exercícios 
findos em 31/12/2019 e de 2018, a Administração julgou necessária cons-
tituição de perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, seguindo 
o pronunciamento contábil IFRS 9. 6. Depositos Judiciais – Refere se ao 
valor depositado em juízo no montante de R$1.466 referente a ação de des-
pejo junto ao locatário Andrade e Queiroz Transportes Ltda.
7. Propriedades para Investimento

Descrição 2019
Taxa de depre-

ciação a.a.
Saldo 

Inicial 2018
Depre-
ciação

Saldo 
Final 2019

Terrenos – 30.000 – 30.000
Edificações 4% 71.380 (1.032) 70.348
Total 101.380 (1.032) 100.348

Descrição 2018
Saldo 

Inicial 2017
Depre-
ciação

Saldo 
Final 2018

Terrenos – 30.000 – 30.000
Edificações 4% 72.377 (997) 71.380
Total 102.377 (997) 101.380
Refere-se ao imóvel situado na cidade de Ribeirão das Neves, Estado de 
Minas Gerais. O valor do imóvel está acrescido dos custos de taxas e emo-
lumentos necessários à sua aquisição. O imóvel foi adquirido a título de 
transferência de uso e posse da empresa Real Estate XVI Investimentos 
Imobiliários S.A. em 23/02/2015, em 180 parcelas, cujo vencimento final 
é 15/02/2030. A Administração avalia que o valor justo do imóvel é de 
R$ 156.820 (R$ 168.010 em 2018). Esse valor foi calculado utilizando-se 
taxa de capitalização (“cap rate”) de 8,5 % ao ano, taxa de desconto de 
10% ao ano e um período de desconto igual ao prazo remanescente dos 
contratos de locação. 
8. Imobilizado

Descrição 2019

Taxa de 
depre-

ciação a.a.

Saldo 
Inicial 

2018 Adição
Depre-
ciação

Saldo 
Final 
2019

Máquinas e equipamentos 10% 7.549 – (326) 7.223
Móveis e utensílios 10% 363 1 (16) 348
Sistemas e aplicativos 20% 1 – (1) –
Equipamentos Processa-
mento de Dados 20% 1 – (1) –

Total do ativo imobilizado 7.914 1 (344) 7.571

Descrição 2018

Taxa de 
depre-

ciação a.a.

Saldo 
Inicial 

2017 Baixa
Depre-
ciação

Líquido 
2018

Máquinas e equipamentos 10% 9.198 – (1.649) 7.549
Móveis e utensílios 20% 444 – (81) 363
Sistemas e aplicativos 20% 1 – – 1
Equipamentos Processa-
mento de Dados 20% 1 – – 1

Obras em andamento 332 (332) – –
Total do ativo imobilizado 9.975 (332) (1.729) 7.914
9. Obrigações Tributárias 2019 2018
Cofins a recolher 106 150
Pis a recolher 17 33
Retenções PIS/Cofins/CSLL 3 1
ISS terceiros a recolher 1 11
INSS – 2
Total 127 197
10. Partes Relacionadas – A conta é composto pelos seguintes saldos com 
as partes relacionadas que integram o Grupo Pátria:

2019 2018
Mútuo a pagar 350 –
Valor a pagar – aquisição do imóvel 107.095 111.444

107.445 111.444
O montante de R$107.095 (R$ 111.444 em 2018), é referente à aquisição 
de imóvel ocorrida entre a Companhia e a Real Estate XVI Investimentos 
Imobiliários e Participações S.A. (“RE XVI”). Esse crédito é atualizado pela 
taxa referencial (“TR”) mais 9,6% ao ano, cujo pagamento ocorrerá em 180 
parcelas e seu vencimento final será em 15/02/2030 sendo composto da 
seguinte forma: Cronograma de vencimento: 2019 2018
2019 – 11.559
2020 4.766 11.559
2021 4.766 11.559
2022 4.766 11.559
2023 4.766 11.559
2024 e posteriores 88.381 53.649

107.445 111.444
O total de despesas com juros e atualização monetária no exercício de 2019 
foi de R$ 7.210 (R$ 7.591 em 2018) conforme nota explicativa nº 12. Patri-
mônio Líquido: a) Capital social: Durante o exercício findo em 31/12/2019, 
o capital social subscrito aumentou em R$ 2.000 correspondente a emissão 
de 2.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando 
a 16.480.462 ações ordinárias. Em 31/12/2019 o capital social integralizado 
é de R$ R$15.608 e o capital social à integralizar é de R$ 872. b) Reserva 
legal: É constituída, quando aplicável, à razão de 5% do lucro líquido apu-
rado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto o prejuízo por ação)

Prezados acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Durante 
o exercício de 2019, a Companhia concentrou seus esforços concentrou seus esforços na manutenção do imóvel de sua propriedade e na administração de suas locações. A Diretoria.

Relatório da Administração

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 1.864 5.608
Caixa e equivalentes de caixa 4 66 719
Contas a receber 5 971 4.063
Tributos a recuperar 827 826

Não Circulante 109.385 109.294
Depósitos Judiciais 6 1.466 –
Propriedades para investimento 7 100.348 101.380
Imobilizado 8 7.571 7.914

Total do Ativo 111.249 114.902

Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018
Circulante 6.399 6.232
Fornecedores 663 923
Obrigações tributárias 9 127 197
Partes relacionadas CP 10 5.116 4.349
Outras obrigações 493 702
Adiantamento de clientes – 61
Não circulante 102.329 107.095
Partes relacionadas LP 10 102.329 107.095
Patrimônio líquido 2.521 1.575
Capital social integralizado 11 15.608 11.844
Prejuízos acumulados (13.087) (10.269)
Total do passivo e patrimônio líquido 111.249 114.902

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Receita líquida 11 11.071 13.864
Custo dos serviços prestados 12 (930) (2.279)
Lucro bruto 10.141 11.585
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 12 (5.958) (4.686)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 481 (695)

(5.477) (5.381)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 4.664 6.204
Receitas financeiras 13 39 87
Despesas financeiras 13 (7.521) (9.206)

(7.482) (9.119)
Prejuízo do exercício (2.818) (2.915)
Média ponderada das ações 14.854.402 14.480.462
Prejuízo básico e diluído por ação (0,0001897) (0,0002013)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (2.818) (2.915)
Outras resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total do exercício (2.818) (2.915)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital social Prejuízos Total do 

Nota
Subs-

crito
A inte-

gralizar
acumu-

lados
patrimônio 

líquido
Saldos em 31/12/2017 7.780 (2.473) (7.354) (2.047)
Aumento de capital 6.700 (6.700) – –
Integralização de capital – 6.537 – 6.537
Prejuízo líquido do exercício – – (2.915) (2.915)
Saldos em 31/12/2018 14.480 (2.636) (10.269) 1.575
Aumento de capital 10 2.000 (2.000) – –
Integralização de capital 10 – 3.764 – 3.764
Prejuízo do exercício – – (2.818) (2.818)
Saldos em 31/12/2019 16.480 (872) (13.087) 2.521
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações 
das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (2.818) (2.915)
Ajustes em: Depreciação e amortização 1.376 2.726
PIS e COFINS sobre a depreciação (446) (447)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.512 1.656
Baixa do valor residual do ativo imobilizado – 332
Juros sobre o contas a pagar – Partes Relacionadas 7.210 7.591
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber 580 (2.664)
Tributos a recuperar 788 403
Adiantamento a fornecedores – 919
Depósitos judiciais (1.466) –
Fornecedores (260) 45
Obrigações tributárias (70) 35
Outras obrigações (209) 82
Adiantamento de clientes (61) 38
Caixa gerado pelas atividades operacionais 7.136 7.801
Imposto de renda e contribuição social pagos (343) –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 6.793 7.801
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e propriedade para investimento (1) (2.345)
Caixa aplicado nas atividades de investimento (1) (2.345)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas (11.209) (11.559)
Integralização de capital social 3.764 6.537
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (7.445) (5.022)
Redução (aumento) de caixa e equivalentes de caixa (653) 434
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 719 285
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 66 719
Redução (aumento) de caixa e equivalentes de caixa (653) 434
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

até o limite de 20% do capital social. Nos exercícios findos em 31/12/2019 
e de 2018, não houve constituição de reserva legal. c) Dividendos distri-
buídos: O Estatuto Social prevê que, do resultado apurado em cada exercí-
cio social, ajustado na forma da Lei nº 6.404/76, 1% será distribuído como 
dividendos mínimos obrigatórios. Devido aos prejuízos apurados, não houve 
distribuição de dividendos nos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018.
10. Receita Líquida 2019 2018
Receita de locação 13.050 15.992
Impostos Incidentes sobre a receita e deduções (1.979) (2.128)

11.071 13.864
Refere-se à receita de locação de propriedade para investimento (Nota 
explicativa nº 7). A realização é feita no prazo de vigência dos contratos de 
locação. 
11. Custos e Despesas Gerais e Administrativas 2019 2018
Depreciação (1.376) (2.726)
Pis e Cofins sobre a depreciação 446 447
Condomínio (1.119) (1.627)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.168) (1.656)
Outros serviços (90) (36)
Consultoria (194) (346)
Advocacia (107) (11)
Contabilidade (67) (44)
Viagens e estadas – (8)
Agente fiduciário (53) (12)
Manutenção predial (24) (840)
Propaganda e publicidade (45) (55)
Auditoria (87) (44)
Condução (1) –
Legais e judiciais (1) (1)
Impostos e taxas (2) (6)
Total (6.888) (6.965)
Custos (930) (2.279)
Despesas gerais e administrativas (5.958) (4.686)
12. Resultado Financeiro – São representados por: 2019 2018
Receitas financeiras: Juros recebidos 21 49
Variação monetária ativa 16 36
Outras receitas operacionais 2 2

39 87
Despesas financeiras
Juros incorridos – partes relacionadas (7.210) (7.591)
Variação monetária passiva (7) (10)
Despesas bancárias (63) (51)
Outros impostos e taxas (1) (3)
Juros e multas (63) (11)
Descontos concedidos (177) (1.541)

(7.521) (9.206)
(7.482) (9.119)

13. Imposto de Renda e Contribuição Social – A Companhia optou pelo 
regime de tributação com base no lucro real em 2019, e apesar de ter apu-
rado prejuízo ao final do exercício de 2019, ao longo do ano efetivou reco-
lhimentos como estimativas em razão de lucro contábil de janeiro a junho, 
em razão disto os montantes de R$249 para imposto de renda e R$94 para 
contribuição social, esses valores foram contabilizados em impostos a recu-
perar como saldo negativo recolhido, para utilização em períodos futuros.
14. Provisão para Riscos – Atualmente a Companhia tem conhecimento de 
ser parte passiva em um processo cível com prognóstico de perda possível 
pelo montante atualizado de R$ 281 referente a rescisão de contrato de 
locação. 15. Seguros – A Companhia mantém seguros para responsabili-
dade civil e patrimonial. O resumo das apólices vigentes em 31/12/2019 é 
como segue: Valor Vigência Vigência
Descrição Segurado Início Término
Responsabilidade Civil 10.000 30/06/2019 30/06/2020
Seguro patrimonial 35.304 30/06/2019 30/06/2020
16. Evento Subsequente – Até a data de emissão dessas demonstrações 
financeiras, não há eventos subsequentes que a Administração julgue 
necessário divulgar em notas explicativas.
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